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OŠ Matije Valjavca Preddvor                                                   

ZADOVOLJSTVO

staršev, učencev in učiteljev

S ŠOLO

Anketa v šolskem letu 2011/12

Analizo pripravila: Erna Meglič, svetovalna delavka



ANALIZA VPRAŠALNIKOV
staršev, učencev in učiteljev

Populacija Vsi

2011/12

Anketirani

2011/12

% anketiranih

šol. l. 2011/12

%  anketiranih 

šol. l. 2008/09

Starši 382 310 81 % 40 %

Učenci 173 173 100 % 99 %

Učitelji 42 37 88 % 74 %

ČAS IZPOLNJEVANJA VPRAŠALNIKOV: šolsko leto 2011/12
ANONIMNOST: udeleženci so vprašalnike izpolnjevali brez podpisa
ANKETIRANI: 
• starši učencev od 1. do 9. razreda vseh treh šol (ki so izpolnili vprašalnik),
• učenci od 6. do 9. razreda matične šole Preddvor,
• učitelji vseh treh šol: MŠ Preddvor, PŠ Jezersko in PŠ Kokra.



OCENE ZADOVOLJSTVA S ŠOLO

Zadovoljstvo smo raziskovali na podlagi 40 kazalnikov zadovoljstva s šolo. 

Razvrstili smo jih v tri področja:

1. Poučevanje in učenje

2. Medsebojni odnosi

3. Vzgoja, kultura in organiziranost

Zadovoljstvo s posameznimi kazalniki smo izražali z oceno od 1 do 5:

5 – popolnoma se strinjam

4 – se strinjam

3 – sem neodločen/-a

2 – se ne strinjam

1 – nikakor se ne strinjam 
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POUČEVANJE IN UČENJE
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MEDSEBOJNI ODNOSI
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VZGOJA, KULTURA IN ORGANIZIRANOST

Starši Učenci Učitelji Povprečje

ORGANIZIRANOST, KULTURA IN VZGOJA 4,2      3,8      4,3      4,1      

1 NA ŠOLI je dobro organizirano varstvo učencev in podaljšano bivanje. 4,4      4,4      
2 Dobro je organizirana nadstandardna ponudba: šola v naravi, ekskurzije v tujino... 4,2      4,2      4,7      4,4      
3 Kadar se pojavi fizično, psihično ali drugo nasilje, ga pedagoški delavci ustavijo. 4,1      3,7      4,5      4,1      
4 Poskrbljeno je za red na vseh področjih. 4,0      3,5      4,1      3,8      
5 Šola dobro vzgojno deluje. 4,1      4,2      4,2      
6 Na šoli je zagotovljena varnost učencev. 4,3      3,9      4,7      4,3      
7 Na razrednih urah (ali drugje) se dobro rešuje probleme, učenci so slišani. 3,7      3,7      
8 Učenci in učitelji se med sabo pozdravljajo. 4,4      4,0      4,2      
9 Učitelji pri učencih razvijajo odgovornost. 4,3      4,3      

10 Na šoli se čuti prijetno (toplo) vzdušje. 3,6      4,1      3,8      
11 UČENCI lepo ravnajo s šolsko lastnino. 4,4      3,8      4,1      
12 Radi hodijo v šolo, saj se v njej dobro počutijo. 4,2      3,0      3,6      
13 Lepo govorijo (ne preklinjajo) - tudi tedaj, ko ni prisotne odrasle osebe. 4,1      3,6      3,9      
14 UČITELJI radi opravljajo svoje delo. 4,6      4,6      



ZADOVOLJSTVO S ŠOLO 
v šolskem letu 2011/12 

Področje/Populacija Starši Učenci Učitelji Povprečje

Poučevanje in učenje 4,1  (4,1) 3,9  (3,8) 4,0  (3,9) 4,0  (3,9)

Medsebojni odnosi 4,0  (4,0) 3,8  (3,8) 4,0  (3,8) 3,9  (3,9)

Organiziranost, kultura 
in vzgoja

4,2  (4,1) 3,8  (3,8) 4,3  (4,2) 4,1  (4,0)

Skupna ocena 4,1  (4,0) 3,8  (3,8) 4,1 (3,9) 4,0  (3,9)

Šolsko leto 2008/09: rezultati so zapisani v oklepaju z vijolično barvo.



PRIMERJAVA ZADOVOLJSTVA
v šolskih letih 2008/09 in 2011/12

TRI POPULACIJE

 Ocena staršev se je izboljšala za 0,1: iz 4,0 na 4,1.

 Ocena učencev je ostala enaka: 3,8.

 Ocena učiteljev se je izboljšala za 0,2: iz 3,9 na 4,1.

TRI PODROČJA

 Poučevanje in učenje se je izboljšalo za 0,1: iz 3,9 na 4,0.

 Medsebojni odnosi ostajajo enaki: 3,9.

 Vzgoja, kultura in organiziranost se je izboljšalo za 0,1: iz 4,0 na 4,1. 

Samo en kazalnik je ocenjen s povprečno oceno 3, vsi ostali imajo oceno nad 3. 

Skupna povprečna ocena je 4,0  - vseh treh populacij in vseh treh področij: izboljšala 

se je za 0,1: iz 3,9 na 4,0

Analiza je pokazala, da se je splošno zadovoljstvo s šolo v šol. 

letu 2011/12 izboljšalo v primerjavi s šol. letom 2008/09.
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Kazalnik S u U Raz.

1 Učenci prepoznajo uporabnost znanja v 
vsakdanjem življenju. 

4,0 3,9 3,3 0,7

2 Učitelji so pravični do učencev. 4,0 3,8 4,5 0,7

3 Kadar se pojavi nasilje, ga ped. delavci ustavijo. 4,1 3,7 4,5 0,8

4 Na šoli je zagotovljena varnost učencev. 4,3 3,9 4,7 0,8

5 Učenci radi hodijo v šolo, saj se v njej dobro 
počutijo.

4,2 3,0 - 1,2

NAJVEČJA ODSTOPANJA 
med populacijami

Pri 5 od 40 kazalnikov je prišlo do večjih odstopanj v zadovoljstvu: za 0,7 in več.

LEGENDA:    S = starši     u = učenci    U = učitelji
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MOČNA PODROČJA ŠOLE

1. Učitelji z veseljem opravljajo svoje delo. (4,6) – U (na 1. mestu tudi v 
šolskem letu 2008/09). 

2. Na šoli je dobro organizirano varstvo in podaljšano bivanje. (4,4) - S

3. Na šoli je dobro organizirana nadstandardna ponudba: šola v naravi, 
ekskurzije v tujino ... (4,4) - S, u, U

4. Učitelji in ostali zaposleni imajo spoštljiv odnos do učencev. (4,3) - S, u, U

5. Na šoli je zagotovljena varnost učencev. (4,3) - S, u, U

6. Učitelji pri učencih razvijajo odgovornost. (4,3) - U

7. Učitelji pri učencih opazijo dobre stvari, jih pohvalijo in spodbujajo. (4,2) -
S, u, U 

8. Med šolo, učneci in starši poteka dobra komunikacija. (4,2) – S

9. Šola dobro vzgojno deluje. (4,2) - S, U

LEGENDA:   S = starši     u = učenci    U = učitelji
V oklepaju je povprečna ocena populacij, ki so ocenjevale določen kazalnik.
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ŠIBKA PODROČJA ŠOLE

1. Učenci posameznikov ne izločajo iz skupine. 3,4 - S, u, U; (3,3)
2. Učenci pri pouku zbrano sledijo in sodelujejo. 3,6 - u, U; (3,7)
3. Učenci imajo dobre učne navade.  3,6 - S, u, U; (3,1)
4. Učenci se medsebojno spoštujejo. 3,6 - S, u, U; (3,5)
5. Učenci radi hodijo v šolo, saj se v njej dobro počutijo. 3,6 - S, u; (3,7)
6. Učenci prepoznajo uporabnost znanja v vsakdanjem življenju. 3,7 - S, u, U; 

(3,6)
7. V šoli si zaposleni, učenci in starši medsebojno zaupamo. 3,7 - S, u, U; 

(4,1) - tedaj so ocenjevali samo starši
8. V razredu se ne delijo na posamezne skupine (tabore). 3,7 - u, U; (3,3)
9. Na razrednih urah (ali drugje) se dobro rešuje probleme, učenci so slišani ... 

3,7 – u; (4,0)

LEGENDA:  S = starši   u = učenci   U = učitelji  
Šol. leto 2008/09: rezultati so zapisani v oklepaju in z vijolično barvo.



NAPREDEK: 2008/09 – 2011/12

NAPREDEK
Dosegli smo napredek pri vseh treh ciljih razvojnega načrta zadnjih treh let: 

1. Izboljšati učne navade učencev 
 šolsko leto 2011/12: 3,6 - S, u, U
 šolsko leto 2008/09: 3,1 - u, U

2. Izboljšati odnose med vrstniki - najmanjši napredek

 Učenci posameznikov ne izločajo iz skupine. 3,4 - S, u, U; (3,3)
 Učenci se medsebojno spoštujejo. 3,6 - S, u, U; (3,5)
 V razredu se ne delijo na posamezne skupine (tabore). 3,7 - u, U (3,3)

3. Učenci lepo govorijo - ne preklinjajo. (tudi tedaj, ko ni prisotne odrasle 
osebe) - največji napredek

 šolsko leto 2011/12: 3,9 - S, u 
 šolsko leto 2008/09: 3,3 - u
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ZADOVOLJSTVO S ŠOLO
S čim smo najbolj zadovoljni in s čim najmanj?

STARŠI

 Najbolj so zadovoljni z varstvom in podaljšanim bivanjem. Zelo zadovoljni so tudi 
s tem, da učitelji spodbujajo učence k aktivnemu sodelovanju pri pouku, s 
spoštljivim odnosom učiteljev in ostalih zaposlenih do učencev in s tem, da je na 
šoli zagotovljena varnost učencev. 

 Kot največji problem pa so zaznali to, da učenci izločajo posameznike iz skupine.

UČENCI

 So najbolj zadovoljni s pozdravljanjem med učenci in učitelji in s svojim 
ravnanjem s šolsko lastnino. 

 Najnižjo oceno so dali kazalniku: Učenci radi hodijo v šolo. (ocena 3, kar je hkrati 
tudi najnižja ocena izmed vseh ocen pri posameznih kazalnikih)

UČITELJI

 Najbolj so zadovoljni z nadstandardno ponudbo: šola v naravi, ekskurzije v tujino 
... in s tem, da je na šoli zagotovljena varnost učencev.

 Kot največji problem so zaznali to, da učenci izločajo posameznike iz skupine.
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STARŠI
Kaj vam je na naši šoli še posebej všeč?
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STARŠI
Kaj vas na naši šoli moti oz. kaj bi spremenili?  



UČENCI
Kaj vam je na naši šoli še posebej všeč? 
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UČENCI
Kaj vas na naši šoli moti oz. kaj bi spremenili?  
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UČITELJI
Kaj vam je na naši šoli še posebej všeč?  
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UČITELJI  
Kaj vas na naši šoli moti oz. kaj bi spremenili?  



VZGOJNI CILJI za naslednja tri leta

Rezultati analize zadovoljstva staršev, učencev in učiteljev s šolo so pokazala 

šibka področja šole, ki so osnova za oblikovanje razvojnega vzgojnega načrta.  

Razvojni načrt šole bo v naslednjih treh letih obsegal tri vzgojne cilje: 

Vsako leto bomo napravili akcijski načrt šole in posameznika za doseganje 

vzgojnega cilja za posamezno šolsko leto. 
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Št. Šolsko leto Vzgojni cilji v naslednjih treh letih

1 2012/13 Učenci radi hodijo v šolo, saj se v njej dobro počutijo. 

2 2013/14 Učenci pri pouku zbrano sledijo in sodelujejo. 

3 2014/15 Učenci se medsebojno spoštujejo in ne izločajo 
posameznikov iz skupine


